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„Norėčiau ir numiręs būti 
jums naudingas”

Vyskupui Motiejui Valančiui 200 metų

Vardan lietuviško
v f v- •žodžio

Vyskupas Motiejus Va
lančius galėjo pasakyti: driežu 
geguže verstis turėjau... Labai 
panašiai Kristus kalbėjo savo 
apaštalams: „Būkite gudrūs 
kaip žalčiai ir neklastingi kaip 
balandžiai”.

Iki 1863 m. sukilimo Va
lančius lakioja po plačią Že
maičių vyskupystę kaip taikos 
balandis, jis čia tikrai buvo 
mielesnis ir galingesnis negu 
dvigalvis caro imperijos erelis. 
Tačiau po sukilimo Kaune 
uždarytas Žemaičių ganytojas 
jau priverstas elgtis kaip mik
lus driežas, kaip gyvybingas 
žaltys, saugantis tautos ir 
Bažnyčios pamatus.

Savo inauguraciniam laiške 
kunigams ir jų parapijie
čiams, naujasis Žemaičių vys
kupas cituoja apaštalą Paulių, 
sakydamas: „Mylėkite ir gerb
kite ciesorių visų maskolių 
kaip tėvą savo ‘ne iš baimės, 
bet dėl sumenės’ (Apd 1, 26). 
Tegul paklusnumas visokioms 
vyresnybėms valdo žingsnius 
jūsų”. Per keletą metų mažai 
kas ryžtasi rimčiau prieš
tarauti paties ciesoriaus ir po
piežiaus paskirtajam vysku
pui, nors tas šakojasi plačiau 
negu bet kuris kitas, iki tol 
buvęs, Žemaičių ganytojas. 
Aplenkėję klebonai įpareigo
jami steigti savo parapijose 
lietuviškas mokyklas, dvarpo
niai ir žydai, smuklių savinin
kai, priversti taikytis su Va
lančiaus pradėtu blaivybės 
sąjūdžiu.

Atsiranda vienas, vis labiau 
įžūlėjantis priešas — tai Va
lančiui gerai pažįstamas iš
gama Antanas Petkevičius, iš 
kunigo pasidaręs popu ir slap
tuoju cenzorium. Tai jis kabi
nėjasi prie Valančiaus išleis
tos Žemaičių vyskupystės, mal
daknygių, kantičkų. Valančius 
neapsikęsdamas rašo Vilniaus 
apygardos mokslo globėjui 
Gruberiui: „...Aukščiausiojo
ciesoriaus įgaliotas valdyti to
kią didžiulę vyskupiją, turė
čiau būti vertas didesnio pasi
tikėjimo negu kažkoks šven
tikas”. Vyskupas reikalauja, 
kad Petkevičiui būtų atimta

Kazys Saja
generalgubernatoriaus Bibiko- 
vo suteikta teisė kabinėtis 
prie Valančiaus aprobuotų 
raštų.

Dar iki sukilimo Valančius 
supras, kad to Judošiaus jam 
taip ir nepavyks nusikratyti. 
Žemaitiškai kukuojančiai ge
gužei vis dažniau tenka nusi
leisti ant žemės ir mokytis 
žalčio gudrybės. Daug paguo
dos jam teikia kelionės po 
plačią vyskupystę ir geros ži
nios apie blaivybės plitimą. 
Per trejetą metų degtinės ga
myba Kauno gubernijoj su
mažėjo net aštuonis kartus, 
Rusijos iždas dėl to turėjo apie 
5 mln. rublių nuostolio. Vys
kupas Valančius džiaugda- 
masię rašo: „Garsas apie 
žemaičius ir lietuvius greitai 
perbėgo per svietą, užmiršta 
mūsų tėvynė, šv. Bažnyčios 
klausydama, radosi vėl garsi 
ir garbinga tarp žmonių gimi
nių”. Neįtikėtinai greitai di
dėja ir raštingųjų skaičius Lie
tuvoj. Pamažu išsidrąsinę 
Valančiaus bendražygiai — 
Ivinskis, Akelaitis jau prade
da kalbėti apie būtinybę turėti 
lietuvišką laikraštį.

Tačiau gražios iliuzijos vie
na po kitos pradeda dužti. 
Kauno gubernatorius Cho- 
minskis atsiunčia Valančiui 
raštą: „...Remdamasis vidaus 
reikalų ministerijos įsakymu, 
reikalauju, kad be vyriausy
bės leidimo įsteigtos blaivybės 
draugijos, turinčios tam tikrą 
politinį atspalvį, privalo būti 
nedelsiant išardytos”. Apie 
Ivinskio Aitvarą arba Ake
laičio Pakeleivingą ar kitokį 
laikraštį niekas nebedrįsta 
prasitarti.

Litovskij vestnik atvirai iš
dėsto, ko siekia Rusijos impe
rija: „Lietuvių tauta — tauta 
be jokių istorinių ir kultūrinių 
tradicijų. Toji aplinkybė ir dar 
jos neskaitlingumas, lyginant 
su mūsų valstybe, apspren
džia lietuvių tautos ateitį: 
įsilieti į bendrą Rusijos gyven
tojų sudėtį”.

Žemaičių ganytojas mažai 
kuo begali padėti ir skriau
džiamoms jo avelėms — kai 

kurių dvarų baudžiaunin
kams. Vyskupo archyve be at
sako išliko jų surašyti grau
dūs skundai ir maldavimai.

„...Jau devinti metai, kaip 
Pomemackis paėmė mus į sa
vo nagus ir nuo pat savo 
viešpatavimo dienos (...) be 
pasigailėjimo muša ir dar pa
samdė tokius, kaip jis pats, 
ekonomus ir raštininkus, ku
rie mus plaka rykštėmis, 
muša pagaliais, kumščiais ir 
agrastais. Dėl to mušimo yra 
apkurtusių, bedančių, sužalo
tomis rankomis, kai kurios 
primuštos moterys persileido, 
kitos nuo to net numirė.

(...) Todėl mes persižegnoję 
ir sukalbėję poterius padavėm 
aukštesnei valdžiai skundą. 
Ponas, apie tai sužinojęs, pa
sikvietė ulonų eskadroną (...) 
Kareiviai prievartauja mūsų 
dukteris, žmonas ir seseris, o 
besipriešinančioms užpila že
mėmis burnas, kad nerėktų. 
Mūsų moterys, bijodamos Die
vo ir nuodėmės, nakčiai su 
mažais vaikais išeina miegoti 
į laukus. Sušalę vaikai pra
dėjo sirgti.

(...) O Šviesiausias Vyskupe, 
mūsų Ganytojau! Ant kelių 
parpuolę, su ašaromis pra
šome Jūsų malonės — pa
darykite taip, kad pas mus 
nestovėtų kareiviai (...)”

Kad ir kaip juos užjaus
damas, vyskupas negalėjo tie
siogiai kištis į pasaulietiškus 
reikalus. 1859 kunigams jis 
buvo išsiuntinėjęs laišką: 
„Meldžiamieji, savo pamoks
lais neerzinkite dvarininkų be 
svarbaus reikalo. Turėkime 
kantrybės, krikščioniškos mei
lės ir Evangelijos dvasios. 
Būkite atsargūs. Perdėtas uo
lumas gali valstiečių dalią dar 
pasunkinti, kuri jau pradeda 
gerėti”.

Skaitydami Valančiaus Ži- 
vatus šventųjų, žmonės galėjo 
rasti jiems paskirtų vaizdingų 
kančių ir ištvermės aprašymų:

„Ryto metą budeliai atėję 
išsivedė šventą Erazmą ir ka
linio ir tarė: ‘Nu, šiandien ki
taip tave imsim į nagą.’ Už
kaitė didį katilą, pripylė alie-

Vyskupas Motiejus Valančius.

jaus, pridėjo sieros, švino, 
išvadino vyskupą, virino per 
dieną ir naktį, tačiau nesuviri
no. Išlipęs senis tarė: ‘Ačiū 
Jums, vaikai, bent jau senus 
kaulus išsišildžiau’...”

1861 m. valstiečiai, išgirdę 
apie. caro Aleksandro I bau
džiavos panaikinimo dekretą 
ir matydami, kaip dvarponiai 
ruošiasi pasisavinti jų žemę, 
pradeda bruzdėti. Valančius 
nebepąjėgia sutramdyti net 
kai kurių savo kunigų. Jis ge
rai prisimena 1831 m. suki
limą ir jaučia, kad iš naujo 
ginkluoto bruzdėjimo lietuviai 
nieko nelaimės. Atsidūręs 
tarp kūjo ir priekalo, jis jau 
galutinai nusileidžia ant že
mės, nei balandžiu, nei geguže 
jis jau niekada nebeskraidys. 
Po kruvinų mūšių pačiuose 
Varniuose Valančius išvyksta 
į Šiaulius, iš ten kuriam laikui 
pasitraukia į patį vyskupijos 
pakraštį į Kuršą.

Sukilimui malšinti atsiųsto 
generalgubernatoriaus Murav
jovo Koriko įsakymu, 1864-ųjų 
rudenį vyskupas Valančius su 
visa kapitula iškeliamas į 
Kauną, kad čia galėtų būti bu
driai sekamas ir, galima saky
ti, įkalintas, nes jis jau ne
begali važinėti po savo vysku
pystę. Net paprasti kunigai be 
specialaus leidimo neturi tei
sės lankyti savo parapijiečių. 
Uždaromos visos lietuviškos 
mokyklos, uždraudžiama lie
tuviška spauda lotyniškom 
raidėm, represuoti 107 kuni
gai, visur brukama rusų kalba 
ir stačiatikybė.

Tačiau tai tik pirmoji meda
lio pusė, tai tik viena „rusų 
deržavos” erelio galva... Antroji 
dar baisesnė. Visokie išgamos 
jau žino, kaęl Valančius yra 
netekęs valdžios malonės, 
vyskupą galima skųsti, įda- 
vinėti jo bendražygius ir už tai 
pelnyti ordiną, geresnę vietą, 
didesnę algą ar bent pasijusti 
viršesniu.

Valančius dabar cituoja ki
tas apaštalo Pauliaus laiškų 
eilutes: „Jeigu reiktų kentėti, 
atminkite apaštalų pavyzdį 
(...) Labiau klausykite Dievo 
negu žmonių. Jokia baimė, jo
kie grasinimai, kankinimai, 
ištrėmimai, pagaliau pati mir
tis tenenugąsdina jūsų ir te- 
nesulaiko nuo katalikų tikė
jimo gynimo (...) Raginu jus 
šv. Povilo apaštalo žodžiais: 
budėkite, ginkite savo tikėji
mą, kaip vyrai elkitės ir pasi
stiprinkite”.

prarastą valdžios pasitikėjimą 
ir norėdamas palengvinti su
imtųjų kunigų dalią, 1866 m. 
Valančius Kauno katedroj 
ryžtasi pasakyti jam brukte 
įbruktą pamokslą, kurio teks
tą valdžia stengėsi išplatinti, 
kur tik įmanydama.

„Vienąsyk visiems laikams 
atsisakykime minties, kad ka
da nors dar būsim savaran
kiška tąuta, nepriklausoma 
nuo. Rusijos. Nesekime savo 
kaimynais lenkais, tegul jie su 
savo nepastoviu charakteriu 
tvarkosi kaip nori”.

Palangos Juzėje M. Valan
čius aprašo, kaip siuvėją Juzę 
sustabdė maskolių žandarai ir 
kaip jis išsisuko iš jų nagų, 
apsimetęs neišmanėliu:

„Arkliais bevažiuojantį, ma
ne pamatęs, sušuko: ‘stoti!’ Aš, 
nors nemoku būtinai nei len
kiškai, nei maskoliškai, tačiau 
supratau reikiant stotis, kaip
gi ir apsistojau. Paskui vėl 
maskoliškai tarė: Koho tibi 
toks? Aš atsakiau: ‘nesupran
tu’. ‘Al kuodą ti toks?’ Aš atsa
kiau: ‘Neturiu kuodo ir nesmi 
nuo Skuodo’. Papūtžandis: 
‘Mauš ti bilioti?’ Aš atsakiau: 
‘Nemoku maskoliškai byloti’.”

Nemoki ir nesimokyk — tik
riausiai toks buvo neišsakytas 
Valančiaus patarimas. Tačiau 
bene didžiausia Palangos Ju
zės vertybė senųjų liaudies pa
pročių gaivinimas, einantis 
per visus Juzės pasakojimus. 
O juk anksčiau gyvenęs kitas 
žemaičių šviesuolis, Valan
čiaus gerbiamas pranciškonas, 
botanikas Jurgis Ambraziejus 
Pabrėža savo Pamokslų kny
goje tuos pačius papročius lin
kęs rūsčiai išbarti ir pasmerk
ti:

„Šaltin nuo jaunųjų per cielą 
svotą visokie šokinėjimai! Ša
lin apsigėrimai, šalin blazgati- 
jimai ir kitos nepačėvestės, 
kaip tai guldytuvės, keltuvės, 
martavimai, piršlių karštymai 
ir visos balamutnos mados”.

Taigi Motiejus Valančius ge
rokai praskaidrino Lietuvos 
dangų, jis paragino atsidėti 
kūrybai busimąjį vyskupą An
taną Baranauską, bet svar
biausia — pramokė skaityti 
visą didžiulę tuometinę Že
maičių vyskupystę. Kažin ar 
mes, neturėdami M. Valan
čiaus, kiek vėliau būtume 
atkūrę savo valstybę. Valan
čiaus veikimo taktikos mes 
privalėjom pasimokyti ir mū
sų laikais sumaniau priešin-

Maironio Lietuvių li
teratūros muziejuje (Kaune) 
nuolat renkama, kaupiama, 
tyrinėjama medžiaga apie 
įvairius rašytojus, poetus. Ar
tinantis vieno ar kito meninin
ko jubiliejui, rengiamos paro
dos, ruošiami vakarai, skai
tomos paskaitos. Muziejinin
kai nuolat bendrauja su kū
rėjais. Šio straipsnio autorei 
teko laimė bendrauti su moky
toja Dalia Ruzgaite-Tama- 
šauskiene, kuri perdavė į mu
ziejų apie 60, jai rašytų, Stepo 
Zobarsko laiškų, nespausdintą 
novelę, eilėraščius. O taip pat 
papasakojo įdomius prisimini
mus.n

Minint rašytojo 90 gimta
dienį, norėčiau priminti jo nu
eitą gyvenimo kelią. Laiškuo
se, išsakytos mintys, jausmai 
ir nuotaikos, padės artimiau 
suvokti jo gyvenimo tikslą ir 
prasmę.

Rašytojo, vertėjo, redakto
riaus, leidėjo Stepo Zobarsko 
vardas lietuvių literatūros is
torijos puslapiuose nėra dera
mai įvertintas. Visą savo gyve
nimą paskyrė lietuviškai kny
gai — puoselėti, rašyti, reda
guoti, leisti. Jis rašė vaikams, 
rengė vadovėlius/ su jo Aušre
le užaugo ne viena karta/, rašė 
noveles suaugusiems, vertė 
klasiką, o Vokietijoje, gyven
damas stovykloje, pradėjo rū
pintis lietuvių autorių knygų 
vertimais: pats vertė, ragino 
kitus. Jo didžiausias laimėji
mas ir nuopelnas Manyland 
Books spaustuvės įkūrimas 
New York, NY, per ją pasaulį 
išvydo lietuviška klasika, lite
ratūra tapo' prieinama kitų 
tautų žmonėms.

Stepas Zobarskas gimė 1911 
m. sausio 17 d. Pamalaišyje, 
Svėdasų valsčiuje. Mokėsi 
Rokiškio gimnazijoje, kurią 
baigęs, persikėlė gyventi į 
Kauną. Nuo 1927 m. dirbo 
Švietimo ministerijos Knygų 
leidimo komisijoje. Čia jis su
sipažino su iš Peterburgo at
vykusiu mokytoju Vincu Ruz
gą. Tarp jų užsimezgė graži 
draugystė: abu aukštaičiai gy
veno viena mintimi — rū
pintis švietėjiškąją veikla, lie
tuviškąją knyga, o ypač 
mažųjų vaikų pasauliu. Jis re

dagavo mokytojo V. Ruzgos 
knygas, vadovėlius, 1930-1934 
m. dirba techniniu redaktoriu
mi, viceredaktorium leidinio 
Šviesos keliu. Rašė įvairiomis 
literatūrinėmis kultūrinėmis 
temomis, pasirašinėjo slapy
vardžiais — St. Malaišis, S. 
Pamailaišietis, Stp. Daujotas, 
Valentinas Kavolis. Šiais sla
pyvardžiais naudojosi, rašy
damas knygų recenzijas Švie
sos keliuose. Nuo 1934-1944 
m. redagavo Žiburėlį. Šis 
žurnalas vaikams buvo vienas 
svarbiausių jo rūpesčių ir 
džiaugsmų. Puikiai pažinęs 
vaiko pasaulį, mokėjo prakal
binti jaunuosius kūrėjus, o 
taip pat, kaip sumanus redak
torius, buvo subūręs gražų 
kūrybinį žiedą.

1935-1936 m. Paryžiuje Al- 
liance Francaise ir Ecole dės 
hautes etudes sociales, studi
javo prancūzų kalbą ir lite
ratūrą.

Grįžęs tęsė Žiburėlio reda
gavimą, rašė ir leido knygas 
vaikams, noveles suaugu
siems, buvo priimtas į Ra
šytojų sąjungą, aktyviai daly
vavo visuomeninėje veikloje.

Didžioji S. Zobarsko kūrybos 
dalis skiriama jaunimui ir vai
kams. Kartu su Ambraška 
išleistos 3 dalys Aušrelės 
/vėliau daug kartų pakartotas 
leidimas ne tik Lietuvoje, bet 
ir Vokietijoje/. Tai buvo vie
nas pavyzdingiausių vadovė
lių mūsų mažiesiems. O ypač 
reikia prisiminti Aušrelės 
reikšmę Vokietįjos stovykli
niam laikotarpiui. Tuomet 
nebuvo jokių vadovėlių ir jo
kios medžiagos mažiems lietu
viukams, atsidūrusiems trem
tyje, o Aušrelė švietė ir rodė 
kelius į lietuvišką žodį.

Savo literatūrinį kelią Ste
pas Zobarskas pradėjo poezija, 
spausdinosi Pavasary. Išleido 
eilių knygą Mano tėviškėj, 
1934 metais. Vėliau savo 
plunksną bandė prozoje. Pirmo
mis knygomis buvo džiaugs
mingai vaikų sutiktas ir pri
imtas. Gerasis aitvaras, 1933, 
Ginklų vaikai, 1934 /paskirta 
Raudonojo Kryžiaus jaunimo 
literatūrinė premija/. Brolių 
ieškotoja, Per šaltį ir vėją, 
Paukščio likimas, Pabėgėlis

Nukelta į 2 psl.
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Juditos Vaičiūnaitės poezijos 
aukštumos

Pagal seną tradiciją, Trįjų 
Karalių dieną kasmet įteikia
mos Lietuvos Rašytojų sąjun
gos premijos už didelės vertės 
kūrinius, parašytus per dvejus 
pastaruosius metus. Šiemet 
tokia, jau dešimtoji, premija 
(3,000 Lt) Rašytojų klube buvo 
įteikta poetei Juditai Vaičiū
naitei už Rašytojų sąjungos 
leidyklos neseniai išleistą ir 
dailininko Romo Oranto gra
žiai apipavidalintą jos 1998- 
2000 metais parašytos poezi
jos rinkinį Debesų arka.

Baigusi Vilniaus universi
tetą, J. Vaičiūnaitė jau 1960 
m. išleido pirmąjį eilėraščių 
rinkinį, o paskui kitos jos poe
zijos knygos išeidavo kas dveji 
treji metai. Pasak tos kartos 
poeto Vlado Šimkaus, tai vie
na Lietuvos poetų, kurie per 
visą okupacijos laikotarpį ne
parašė nė vieno grynai tarybi
nio, okupantų valdžią garbi
nančio, eilėraščio. Kaip ir J. 
Vaičiūnaitės poezija, taip ir 
jos autorė man visuomet at
rodė aukštos erudicijos, dvel
kianti sovietinės okupacijos 
nesužalota, anos nepriklauso
mos Lietuvos inteligentuos 
dvasia. Ji ir augo tų laikų 
kultūrininkų, tikrųjų šviesuo
lių, inteligentų aplinkoje. Jos 
tėvas — prieškario laikų gydy
tojas. Su busimąja poete jos 
vaikystėje artimai bendravo 
kitos šviesios asmenybės — 
jos dėdės: rašytojas Petras 
Vaičiūnas, Vilniuje garsėjęs 
kunigas Juozas Vaičiūnas. 
Šviesi asmenybė buvo ir poe
tės motina.

Tad nenustebau, kad, premi
jos įteikimo vakare kalbėjusi, 
literatūros tyrinėtoja prof. 
Viktorija Daujotytė pabrėžė 
ryškų J. Vaičiūnaitės poezijos 
karališkąjį matmenį, kuris 
yra ir poetės dvasios, erudici
jos aukščio matmuo. Lyginda
ma šį matmenį su V. Ma
černio, O. Baliukonės (taip da
bar savo pavardę taria ir rašo 
Onė Baliukonytė), A. Nykos- 
Niliūno poezija, prof. V. Dau
jotytė sakė, kad tai būdinga 
ir J. Vaičiūnaitės poetinei lai
kysenai, siekiančiai būti aukš
tai, kristi iš aukštai. V. Daujo
tytės nuomone, šiuo požiūriu 
yra tinkamas, derantis J. 
Vaičiūnaitės premįjuotos kny
gos pavadinimas — Debesų 
arka, pakeliantis žvilgsnį 
aukštyn — į debesis, į arkos 
viršūnę. Arkos linijos išgaubia 
erdvę garso aidėjimui, atsiran
dančiam iš žodžių ir jų dalių, 
sankabų ir sandūrų, sąskam
bių ir sąlyčių. Ši erdvė lietu
vių poezijoje geriausiai, la
biausiai yra sukurta J. Vai
čiūnaitės. Čia ji karalienė, 
neturinti sau lygių, sakė prof. 
V. Daujotytė. Ji pridūrė, kad 
J. Vaičiūnaitė savo naujuo
siuose eilėraščiuose tiksliai iš
graviruoja ne tiek kasdieninį 
mūsų laiką — valandas, die
nas, mėnesius, metus, kiek 
karališkuosius laiko matUB — 
šimtmečius, tūkstantmečius. 
Ji „tiksliai įbrėžia, tūkstant
mečių sankirtą, tūkstant
mečių ribos peržengimą, savo
tišką perkėlą. Vargu ar dar 
kurio nors mūsų poeto kū
ryboje rasime tūkstantmetį ne 
tik kaip atskirą įvaizdį, bet ir 
kaip temą, savitai modeliuo
jamą”, — kalbėjo V. Daujo
tytė. Tai ypač ryšku rinkinio 
eilėraščiuose „Trys gulbės” 
(skrendančios į kitą tūkstant
metį), „Kalėdinės giesmės”. 
Tūkstantmečių ribos pąjauta 
intensyvina, keičia kitas te
mas, jas tarsi persmelkia.

Profesorė atkreipė dėmesį į

Poetė Judita Vaičiūnaitė mirė 2001 m. vasario 12 d., sulaukusi 64 
m. amžiaus.

degarda”. Šis eilėraštis svar
bus ir moters kultūrai — vi
duramžių vienuolė Hildegar- 
da iš Bingeno — poetė, kom
pozitorė, mistikė — yra pir
mas mums žinomas kūrėjos 
vardas. Šiame, čia spausdina
mame eilėraštyje, ryški laiko 
ir likimo sandūra — balso, 
maldos išlikimas, viduramžių 
bažnytinės kalbos įsirašymas
— kaip tūkstantmečio bruo
žas.

Apie šį eilėraštį gražiai atsi
liepė ir premįjų komiteto pir
mininkas, poetas, tapytojas 
Leonardas Gutauskas. Paci
tuodamas šio eilėraščio eilutes
— „Hildegarda... brangakme
nių ir žolynų žinovė”, L. Gu
tauskas klausia: ar tai ne Ju
ditos Vaičiūnaitės portretas? 
Juk ji viską atnarplioja, o ne 
sumazgo į neatrišamus maz
gus, kuriuos taip mėgsta kiti 
poetai. Judita myli žolę, jos 
netrypia, nemindo. Ji tarsi 
plevena žolynų viršūnėmis, vi
sus juos atpažindama, įvertin
dama. Ji išaiškina jų paslap
tis. Akylai (gal užsimerkusi?) 
stebi žemę ir debesis, ją su
pančius daiktus. Tobulai girdi 
jų išskirtinumą ir juose sly
pinčią amžinybę, tvirtino L. 
Gutauskas.

Moterų kultūrai svarbus ir 
kitas J. Vaičiūnaitės premi
juoto rinkinio eilėraštis apie 
eglę — lietuvės moters seniau
sios mitinės kultūros ženklin
toją, tęsė prof. V. Daujotytė. 
Pasak jos, „J. Vaičiūnaitės kū
rybinė eglė pasirodė stiprėjant 
gamtos pajautai. Eglė yra mū
sų karalienė, žalčių karalienė. 
Debesų arkoje antrasis ciklo 
„Baltos eilės” eilėraštis „O 
egle, šimtamete...” — vienas 
gražiausių. Paprastas ir įlei
dęs šaknis į mitinę žemę, inty
mus ir poetiškai apibendrin
tas. Susijęs su karališkuoju 
laiku — tūkstantmečiu ir kar
tu belaikis. Eglė čia yra Pa
saulio medis, arka, laikanti 
gyvenimo skliautą”.

L. Gutauskas pažymėjo J. 
Vaičiūnaitės eilėraščių labai 
jautrų ir tikrą sakralumą. 
(„zakristijoj džiovinami žolių 
lapeliai procesijai” — eil. De- 
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Baltoji Madona, baltas stiklas, 
baltos ramunės, baltas lapas, 
balta suknelė, altorius baltas. 
Balta knyga, gal net kalėdinė, 
labai švari, skaisti. Jaučiamas 
prakartėlės kvapas. J. Vaičiū
naitės knygą balta, iškilia, 
aristokratiška pavadino ir va
kare kalbėjusi poetė O. Baliu- 
konė.

Prof. V. Daujotytė pripažino, 
kad J. Vaičiūnaitė jau yra 
mūsų lyrikos klasikė. Ne vie
nu požiūriu jai priklauso pir
menybė, taip pat ir poetinės 
meistrystės. Naujame premi
juotame rinkinyje ji atpa
žįstama kaip kultūros erdvės 
poetė ir kaip poetė, tą erdvę 
kurianti, telkianti. Ryškesnis 
ir pasaulio sakralumo mat
muo, palietęs ir kalbą, eilė
raščio struktūrą.

Dėl ligos, o gal dėl kuklumo, 
vengimo dalyvauti iškilmin
gesnėse sueigose, Judita Vai
čiūnaitė premijos įteikimo iš
kilmėse nedalyvavo. Jai atsto
vavo, priėmė laureato dip
lomą, premiją, gerbėjų gėles 
poetės dukra Ūla. Ji perskaitė 
ir trumpą, bet nuoširdžią lau
reatės padėką knygos lei
dėjams, premijų komisijai.

Algimantas 
A. Naujokaitis

Judita Vaičiūnaitė

DEBESŲ ARKA

1

Zakristijoj džiovinami rožių lapeliai procesijai, 
ta bažnyčia senamiesčio gatvėj, jaunutė vienuolė, 
tarp praeivių pranykstanti,

vasaros ūžesiui, šurmuliui 
spinduliuoja vitražas virš didžiojo aukšto altoriaus, 

melsvastikliai raudonijo žiedlapiai,
skliautai, kur tupi 

atskraidinti ereliai iš bronzos aukštai ant sietynų, 
krištolinis krioklys pakabučių, kur seną krikštyklą 
su gyvybės nesenkančiu vandeniu atmena siela 
ir iš nuostabos išplėstos akys, širdis dar suspurda, 
o virš rūsio su maro aukom jau po šimtmečių klodais 
debesų nuskaidrėjusi arka........................................................
vasaros vėjas............... .............................................................

GELTONA ROŽĖ

Laiba geltona rožė 
po Marijos atvaizdu 

rugpjūčio žvakių šviesoje
Visų Šventųjų

tylioj bažnyčioj,
kai mašinos grūdas gatvėj

prie kryžgatvių tvankių 
lyg upės užtvenktų,

prieš pačią Žolinę 
laiba geltona rožė 

rugpjūčio žvakių apšviesta, 
kai toks auksinis

aptirpęs vaškas,
kai pro ploną durų prorėžą 

giesmė ir atšvaitai
ringuoja vis aukštyn.

HILDEGARDA •

Iš viduramžių balsas
vidurnakčio skliautų aukštybėse — 
gieda vienuolė, 
skaisti Hildegarda,

vargonuojanti 
brangakmenių ir žolynų žinovė, 
tamsiais debesynais 
ataidi dar kartą

jos malda,
o clarrissima mater, 
šviesioji abate prie žvakių liepsnos, 
kada keičiasi tūkstantmečiai,

viršum amžių bedugnės angos, 
viršum žiojinčios žemės, 
viduržiemio 
kosminiam viesului dūkstant.

TRYS GULBĖS

Trys gulbės, 
skrendančios į kitą tūkstantmetį, 

trys gulbės
virš pavasarinės deltos,

virš Rusnės, virš salos, 
kai vėl nutrūkstantį, 

užkimusį, jau balsą 
gniauži veltui,

aukštai
virš pamario balių erškėtrožių, 

lyg potvyniui
gegužės saulei plūstant,

virš pievų,
virš vandeni sparnus išskėtusios 

plasnoja gulbės trys
į kitą tūkstantmetį.
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Vardan lietuviško žodžio

Poetei J. Vaičiūnaitei premijos įteikimo iškilmėse kalba prof. V. Daujotytė. Iš kairės sėdi: poetė O. 
Baliukonė, poetės Vaičiūnaitės dukra Ūla, Rašytoju sąjungos pirm. V. Sventickas. Algimanto

Atkelta iš 1 psl.

1939 m., /už pastarąją įteikta 
LRK jaunimo literatūros pre
mija/. Svečiai iš dangaus ir 
Šventupelio šnekos, 1944 m. 
išspausdinti, bet nesuspėjo 
išleisti vaikams.

Antanas Gustaitis šiltai 
įvertino jo kūrybą: „Jo lietu
viškos gamtos vaikai ar 
sužmoginti gyviai bei jų nuo
tykiai yra sukurti, žvelgiant 
pro jaunas akis į realias ar 
fantastingas pasakų dienas. 
Visa tai autorių iškelia į pačių 
geriausių ir produktyviausių 
mūsų jaunimo literatūros kū
rėjų gretas”.

S. Zobarskas rašė ir suaugu
siems Anapus miško, 1936, 
Moters stiprybė, 1938 Arti 
žemės 1943. Temtyje rašė su
augusiems noveles Savame 
krašte, 1947, vaikams Gan
dras ir gandrytė”, 1946 Ries- 
taūsio sūnus, Dalgių muzika, 
1947 / vokiečių kalba, The 
Maker of Gods, 1961 m., Bob- 
by Wishingmore, 1961 m.

Reiktų neužmiršti, kad jis 
pasižymėjo, kaip puikus vertė
jas — iš vokiečių, prancūzų, 
anglų kalbų. Miguel de Una- 
muno Teta Tūla, 1937 m., 
Knut Hamsun Po rudens dan
gumi, 1938, Guy de Maupa- 
ssant Dažytas vualis, 1958 m. ir 
kiti kūriniai.

Gyvenimo audrų nublokš
tas, atsidūrė Vokietijoje, kur 
taip pat rūpinosi lietuviškos 
knygos gyvenimu svetur. Pa
rengė skaitymus vokiečių kal
ba. 1946 metais studįjavo kal
bas Heildelbergio universitete.

Viename savo laiške, ra
šytame 1946.11.10 rašo „...Pa
sakyti apie save neturiu daug 
ką, nebent tai, kad esu iš
spausdinęs aštuonias beletris
tikos knygas, eilę vadovėlių 
pradinėms mokykloms, ku
riuos esu paruošęs su kitais 
pedagogais ir kurie nepriklau
somoje Lietuvoje buvo plačiai 
vartojami /.J. Jokioje poli
tinėje veikloje nedalyvavau ir 
jokiai partijai nepriklausau. 
Esu tik Lietuvos Rašytojų Są
jungos narys”. Taip kukliai jis 
vertino savo gyvenimą Lietu
voje. 1947 gavęs reikalingus 
dokumentus iš Juozo Bačiūno, 
o pinigus pasiskolinęs iš „Na- 
tional Catholic Welfare Con- 
ference”, išvyko į Ameriką.

1949-1950 m. studįjavo ang
lų kalbą New York universi
tete. Naujame kontinente jis 
plačiai užsimojo literatūros 
srityje. Pats kūrė, vertė lietu
vių autorių knygas į anglų 
kalbą, buvo kūrybingas rašy
tojas, vertėjas, leidėjas. 1951 
metais Brooklyne redagavo 
literatūrinį žurnalą Gabija. 
Parengė ir redagavo kartu su 
J. Aisčiu metraštį Gabiją 
(1954 m.), dalyvavo Lietuvių 
rašytojų draugijos valdybos 
darbe, buvo iždininku.

1956 metais buvo pripra
šytas redaguoti Eglutę. Tai ne
buvo jam naujas ir nežinomas 
darbas — vaikų pasaulis per
prastas ir artimas iki smulk
menų. Jis rašo: JEglutę reda
guoti paėmiau laikinai... 
Redagavimo principai papras
ti — kaip nors sudominti iš
eivių vaikus, kad skaitytu lie
tuviškai... Norėjosi, žinoma, 
priminti Lietuvą, įtaigoti, kad 
ji yra jų tikroji tėvynė. Re
dagavimas etninės spaudos 
Amerikoje yra žymiai sunkes
nis, negu redagavimas savame 
krašte, kur ir resursai didesni, 
daugiau bendradarbių (...) 
Darbas man patiko, nes ti
kėjau, kad gal nors mikrosko
piška dalele prisidėsiu prie 
lietuvybės išlaikymo... Darbą 
apleidau po metų, buvau su
simes... Be to. Dasidarė sunku

suderinti tarnybą banke, 
ruošimą leidinių anglų kalba, 
kas mano manymu, buvo 
žymiai svarbiau, nes Eglutei 
redaktorių buvo galima suras
ti žymiai daugiau, negu ver
tėjų ir redaktorių anglų kal
ba”.

Jam ramybės nedavė mintys 
įsteigti leidyklą, tiksliau sa
kant, atverti vartus lietu
viškai knygai į platų pasaulį. 
Gabus vertėjas, kūrybingas 
redaktorius, leidėjas norėjo 
įrodyti kitataučiams, kad lie
tuvių literatūra taip pat gausi 
talentingais kūrėjais. Jis pra
mynė taką lietuviškai knygai į 
kitataučių namus. 1962 me
tais Stepas Zobarskas įsteigė 
leidyklą leisti lietuvių autorių 
knygas anglų kalba. Prie 
įsteigimo prisidėjo dr. R. Sid- 
rys, dr. F. V. Kaunas, M. No- 
reikienė, dr. A. ir J. Šabanai, 
dr. J. Kazickas ir kt. Nuolati
niai bendradarbiai: prof. R. 
Sealey su žmona D. Sadū- 
naite, prof. Ch. Angoff, poetas 
C. Mills, prof. CI. R. Decher, 
A. Landsbergis, Alb. Bara
nauskas, J. Pašukonis ir kt.

Buvo leidžiami lietuvių au
torių kūriniai. Išleisti Stepo 
Zobarsko redaguoti rinkiniai 
Selected Lithuanian Short 
Stories, 1963 m. Rinkinyje 
aštuoniolika autorių, 21 lietu
viškojo pasakojimo pavyždys. 
„Darbas yra didelis, be to, pio
nieriška patarlė sako: kiekvie
na pradžia yra sunki. Mes tu
rime visi džiaugtis ir Stepą 
Zobarską sveikinti, kad jis 
vienų vienas pralaužė lietu
viškam apsakymui ledus į an
glosaksišką pasaulį. O tasai 
faktas yra ne kasdieninis 
įvykis” — rašė Jonas Aistis re
cenzuodamas knygą Aiduose.

Per „Manyland” spaustuvę 
pasaulį išvydo: Lithuanian 
Quartet (A. Baronas, M. Kati
liškis, A. Landsbergis, I. Šei
nius) 1962; V. Kudirkos, V. 
Krėvės, M. Vaitkaus, I. 
Šeiniaus, S. Zobarkso, J. Gliau
dos, A. Landsbergio, L. An- 
driekaus ir D. Sadūnaitės 
knygos, dr. G. Geručio reda
guotas veikalas Lithuanian 
700 Years (1968) ir kt. Ligi 
1968 m. pabaigos išleista 30 
knygų.

Dar vienas leidinys The 
Lithuanian Short Story, Ma
nyland Books, 1966 m., Stepo 
Zobarsko suredaguotoji lietu
vių prozos rinktinė yra svar
bus kultūrinis laimėjimas. Čia 
sudėtos dvidešimt devynių au
torių novelės, apysakos, hu
moreskos ir ištraukos iš stam
besnių veikalų. Visų „Many
land” leidykloje išleistų knygų 
nesuminėsime, jų susidarytų 
nemažas skaičius. Tačiau 
reiktų pabrėžti, kad tai buvo 
svarbus faktas, svarus laimė
jimas, kad lietuvių literatūra 
tapo prieinama kitataučiams.

Jis, kaip ir kiekvienas iš
eivis, ilgėjosi Lietuvos, svąjojo 
apie sugrįžimą namo. Po žmo
nos mirties nostalgiški jaus
mai vis labiau aplanko. Daug 
rūpesčių ir problemų jam 
teikė ir dukros sveikata, kuria 
turėjo rūpintis. Atvykus mo
kytojo V. Ruzgos dukrai Daliai 
į Ameriką, tarp jų vėl už
simezgė šilti draugiški santy
kiai, kurie vėliau tęsiasi 
laiškuose. Jis džiaugiasi jos vi
zitu — „...nes Jūs gi esat ma
no žiburiai, primenąs mano 
jaunas dienas ir Jūsų Tė
velio gardžias vyšnias...” 
1973.VII.25, o kitame laiške 
— „Tu gi man buvai atvežus 
dalelę tėvynės oro, kurio mano 
širdžiai dažnai pritrūksta...” 
(1977 vasario 23).

Pabaiga 3 osl.
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Pirmieji spausdinti originalūs 
lietuviški vokaliniai kūriniai

Jau 30 metų ieškau pirmojo 
originalaus spausdinto lietu
viško vokalinio kūrinio — tai 
vertė darbo pareiga, nes sep
tyniasdešimtųjų metų pra
džioje Lietuvos Muzikos aka
demijos choro dirigavimo kate
droje buvau įpareigotas ty
rinėti lietuvių chorinę muziką. 
Dėmesys krypo į Mažvydo — 
pirmosios lietuviškos kny
gos autoriaus — raštus. 1981 
m. disertacijoje, remdamasis 
Konstantino Jablonskio minti
mis apie Mažvydą, tegalėjau 
konstatuoti tik prielaidą, kad 
pirmuosiuose lietuviškos raš
tuos paminkluose — jo kny
gose, gali būti ir pirmasis ori
ginalus spausdintas vokalinis 
kūrinys. Priminsime, jog Do
mas Veliška leidinio Martynas 
Mažvydas: pirmosios lietuviš
kos knygos autorius pratar
mėje rašė, kad Mažvydas yra 
„...autorius pirmojo spav.sdin- 
to lietuviško ei emnntvriaus, 
pirmojo spausdinto lietuviško 
katekizmo, pirm spausdin
to lietuviško giesmyno ir au
torius pirmojo originalaus 
spausdinto lietuviško eilėraš
čio” (Čikaga. Pedagoginės li
tuanistikos institi tas, 1963, p. 
5L Tačiau, išvardinant Maž
vydo pirmenybiškumą, lyg ir 
sustojama, apie pirmojo ori
ginalaus spausdinto lietuviško
vokalinio kūrinio — konkre
čios giesmės autorystę nekal- 
bąjną,..Suprantama, kad tai 
padaiyta pagrįstai, sąžiningai 
— tuo metu nebuvo pakanka
mai žinių, argumentų.

Šiomis dienomis, parašęs ke
letą žodžių Draugui apie savo 
kolegos Fausto Strolios Čika
goje išleistą autorinį mišių 
giesmių ciklą, Lietuvos na
cionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos naujienų lentynoje 
radau ką tik išspausdintą di
dingą, 731 puslapio, italų 
mokslininko Guido Michelini 
knygą Martyno Mažvydo raš
tai ir jų šaltiniai (Vilnius. 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutas, 2000). Ji iš
leista Valstybinės lietuvių kal
bos komisuos prie Lietuvos 
Respublikos Seimo lėšomis pa
gal Valstybinės kalbos vartoji
mo ir ugdymo 1996-2005 metų 
programą.

Parmos universiteto Italijoje 
ordinarinis profesorius Miche
lini pratarmėje pažymi, kad, 
tiriant pirmųjų lietuviškų 
raštų kalbą, „...kilo mintis iš
samiau apžvelgti visą Maž
vydo palikimą stengiantis nu
statyti jo šaltinius ir teksto, ir 
muzikos atžvilgiu”, (p. 7). 
Darbą atliko Parmos universi
tete, naudojosi jo dėka įsi
gytais mikrofilmais, svarbiais
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Prof. dr. Karolis Rimtautas Kašponis

Pav. 2.

veikalais, miesto ir benedik
tinų vienuolyno bibliotekų fon- 

■ dais. .Padėjo išvykos. į< Vatika- 
no, Bolonįjos, Milano, Greifs- 
waldo, Vilniaus, Berlyno (ir jo 
Slaptojo archyvo) bibliotekas, 
Kremonos muzikinės paleo
grafuos institutą. Nors Miche
lini dėkoja daugeliui, jo žo
džiais tariant, „profesionalių, 
geranoriškų žmonių^ be kurių 
pagalbos ir patarimų vargu ar 
būtų pasirodęs šis leidinys” ir 
dėl to nėra pagrindo prieš
tarauti, tačiau yra' aišku, kad, 
atliekant tokį specifinį darbą, 
reikėjo aprėpti milžinišką poe
tinės ir muzikinės kūrybos jū
rą, mokėti daug kalbų, turėti 
ypatingą erudiciją, mokslinę 
intuiciją. Ypač svarbu, kad, 
nustatant šaltinius, Michelini 
rėmėsi Mažvydo laikotarpio 
knygomis, atsižvelgė į tų metų 
brevijorius, mišiolus ir kitas 
liturgines lotyniškas knygas, 
ko neatliko ar ne pakankamai 
atliko daugelis ankstesniųjų 
mokslininkų. Visas tyrimo 
užmojis, atlikimo metodika, 
įrodymo mechnanizmas bei ar
gumentacija leidžia tyrimą 
vertinti šiuo metu pačiu pati
kimiausiu šaltiniu tolesnėse 
Mažvydo raštų studįjose.

Šiame lyginamojo tyrimo 
pobūdžio darbe puslapis po 
puslapio atsiskleidžia Mažvy
do kūrybinės tėkmės ypa
tybės. Pirmoji pažintis su 
šaltiniais jau dabar leidžia 
pastebėti kai kuriuos svarbius 
dalykus. Palyginus Mažvydo 
Katekizmo (1547) faksimilę ir 
šaltinius, matyti, kad giesmės 
turi atitikmenis su nedideliais 
nukrypimais. Nors ankščiau 
buvo manoma, kad galbūt 
Mažvydas yra sukūręs giesmių, 
nes yra parašęs prie vienos iš 
jų „bet dėl zekieliu pate nota 
netigieiau pagulditi”, tačiau 
rastas šaltinis bent šios gies
mės atžvilgiu tai paneigia (p. 
128). Sekančiuose leidiniuose, 
kaip antai „Giesme S. Am- 
braszeijaus...” (1549), „Forma 
Chrikstima...” (1559) bei J’a- 
raphrasis” yra nedidelių nu
krypimų bei supaprastinimo, 
lyginant su šaltiniais. Leidi
nyje Gesmes Chriksczoniskas 
gedomas Baszniczosu per

Aduenta ir Kalėdas ik Gram- 
niežu” (1566) greta nedidelių 
nukrypimų nuo šaltinių, ap
tinkame sukeitimų (p. 229, 
285), netiesioginių atitikmenų 
(p. 255), apytikrių atitikmenų 
šaltiniams (p. 245). Leidinyje 
Gesmes Chriksczoniskas gy
domas baszniczosu per Weli- 
kas ir Sekminias ik Aduenta 
(1570) didesnė įvairovė. (Pa
vyzdys 1, knygos titulinio pus
lapio faksimilė). Čia randame 
dar įvairesnius nukrypimus 
nuo šaltinių, pavydžiui, kai 
nesutampa maža giesmės da
lis (p. 309, 318), kai su šal
tiniu nesutampa apie pusę 
garsų (p. 331), trūksta atitik
menų ir konstatuojamas pa
našumas (p. 507), melodijos 
lietuviškas variantas tik sieti
nas su vokiško arealo tradici
jomis (p. 637), melodija tiks
laus atitikmens žinomuose 
šaltiniuose neturi, o tik panaši 
(p. 343), teksto atitikmuo yra, 
o melodijos nėra (p. 517). Pa
teikiama giesmė, kurios ne
rasta nei teksto, nei melodijos 
atitikmens, tačiau pradžioje 
giesmės parašyta „... anta bai
sa ano anta kurio giest Gies- 
mie ape schwenta Sebestia- 
na”, mus įpareigoja dar pa
laukti, nes melodiją galima 
tikėtis rasti (p. 487). Pateikta 
ir gerokai nutolusi „Sena Ges- 
me...” (p. 507), kurią galima 
būtų vertinti kaip originalios 
kūrybos atvejį. Michelini ma
no, kad šis ir dar keliolika čia 
išspausdintų kūrinių (p. 459- 
615) „...tikslingiau priskirti 
lietuvių autoriams ir manyti, 
kad... ‘minėta giesmė’ ...pri
klausė ankstesniam lietuviškų 
giesmių repertuarui, sudary
tam dar prieš Mažvydą” (p. 
15). Tačiau galimi šaltiniai 
dar nenustatyti.

Pateikiama „Giesme ape 
schwenta Jobą” (p.492). (Pa
vyzdys 2, giesmės faksimilė). 
Čia nurodyta, kad melodijos 
atitikmens nerasta, o tekstą 
galima vertinti perdirbiniu. 
Tuo būdu išeitų, kad šios 
giesmės lietuviška melodįja 
yra Originali ir, remiantis čia 
turimomis žiniomis bei anks
tesnėmis mūsų pastabomis, 
yra galbūt vienas pirmųjų ori

ginalių spausdintų lietuviškų 
vokalinių kūrinių. Intonaci- 
nis-ritminis giesmės audinys 
klausinės analizės įspūdžiu 
turi bendrumų su lietuvių 
liaudies kalendorinių apeigų 
ikiadventinėmis dainomis. Ta
čiau tai reikia argumentuotai 
įrodyti.

Lietuvių, kaip ir kitų tautų, 
melodikos specifines ypatybes 
atskleidžia jos elementų tvar
ka (elgsena, t.y. dažniai, inten
syvumas, sklaida), kuri iš
skiria ją iš kitų muzikinių 
kultūrų tarpo. Todėl būti
na rasti elemento santykius, 
struktūras. Tokiuose tyrimuo
se į akiratį patenka dešimtys, 
šimtai tūkstančių, o gal ir 
daugiau garsų ir jų santykiai, 
kuriuos sunku aprėpti. Šių 
reiškinių gausybėje susigau
dyti gali daug padėti tikimy
bių teorija, kuri išvaduoja iš 
daugybės panašių tyrimo 
operacijų kartojimo; statisti
ka, kurios pagalba sistemina
ma tyrimo medžiaga; lygina
mieji tyrimai, kurie padeda 
rasti visaapimančius bendru
mo faktorius ir skirtumų 
funkcijas. Tokiose analizėse, 
vienu iš galimų, galėtų būti 
panaudotas melodikos lygina
mojo tyrimo tikimybinis sta
tistinis modelis, skelbtas 
mūsų anksčiau („Draugas”, 
2000.09.30; Sorbonos leidykla, 
1998; kitos publikacijos). Pa
naudojus šį tyrimo modelį su
rasime bendrumus ir skirtu
mus skaitmenine išraiška tiek 
tarp atskirų kūrinių, tiek ir 
tarp skirtingų arealų kūrinių 
apibendrintame lygmenyje. 
Tai antrosios pakopos tyri
mas, bet neįmanomas be čia 
anksčiau aptartų pirmosios 
pakopos tyrimų. Apie šį melo
dikos (ir harmonijos) lygina
mojo tyrimo tikimybinį statis
tinį modelį bei metodą, 
teigiamai yra atsiliepę Kijevo 
nacionalinės muzikos akade
mijos muzikologai Jonas Boru
ta, SJ, profesoriai Valentina 
Cholopova (Maskvos konser
vatorija) Vaclovas Paketūras 
(Lietuvos muzikos akademija), 
Eero Tarasti (Helsinkio uni
versitetas) ir kt.

Tačiau, norint tiksliai pa
naudoti šį modelį, neužtenka 
muzikologinių tyrimo priemo
nių arsenalo — šiuo atveju 
muzikologui reiktų turėti ir 
statistiko bazinį Išsilavinimą, 
arba bent išklausyti pradinį 
aukštosios matematikos, teo
rinės statistikos, bent dviejų 
konkrečiųjų statistikų kursus 
(žinoma, studijų periodą bai
giant ne formaliu, bet esminiu 
pasitikrinimu).

Lietuvoje jau yra atliekami 
keli lyginamieji muzikologi- 
niai — etnomuzikologiniai 
darbai pirmosios pakopos ty
rimų rėmuose. Jų darbo aplin
kybės nelengvos ir tam tikra 
prasme yra netikrumo. Netu
rime nė vieno disertacijos ly
ginamojo tyrimo, todėl bus 
sunku atlikti pilnavertę tų 
darbų ekspertizę. Dėl isto
riškai susiklosčiusių aplinky
bių, muzikos teorįjos katedros 
Lietuvos aukštosiose moky
klose buvo, manyčiau, ir da
bar yra taikomosios muzikos 
teorijos katedrų lygmenyje, be 
kurių, žinoma, negalima ap
sieiti. Naujai įsikūrę muziko
loguos institutai tik pradeda 
savo veiklą, turi aibę iš seniau 
užsilikusių problemų ir iš 
eBmės nesiskiria savo moksli
ninkais nuo taikomųjų muzi
kos teorįjos katedrų. Bibliote
kos, kuriomis naudojasi in
stitutai yra nepritaikytos 
mokslo darbams. Todėl, paly
ginus aplinkybes, kuriose atli
ko ypač reikšmingą darbą 
italų mokslininkas Michelini, 
telieka pasiūlyti kiekvienam 
iš mūsų pačiam spręsti apie 
lyginamųjų tyrimų perspėk-

Poeto Kornelijaus Platelio sukaktis
— Iš dienraščių, mikro

fonų, ekranų plūsta daug 
lėkštybių — nešvaros, madin
gai apsirengusios pusiau tei
sybe, gudravimo, turgaus bar
nių.

Skaitydamas protingą ir 
jautrią mūsų poeziją, tarkim 
naują . Kornelijaus Platelio 
knygą, — atgaunu tautinę 
savigarbą, tikėjimą, kad yra 
išmanančių, turinčių širdį, ta
lentingų, reginčių gyvenimo 
ir žmogaus esmes bei subtilu
mus, — išsireiškė Lietuvos 
rašytojų sąjungos pirminin
kas, literatūros kritikas Va
lentinas Sventickas tomis die
nomis, kai jo kolegos rašy
tojai, literatūrinė visuomenė 
minėjo poeto Kornelijaus Pla
telio penkiasdešimtmetį.

Ta proga į Rašytojų klubą 
susirinko ypač daug publikos, 
ypač tų, kurie dirbo kartu su 
jubiliatu Švietimo ir mokslo 
ministerijoje ir kitur.

Plačiau aptardamas K. Pla
telio poetinę kūrybą, jo pasku
tinį poezijos rinkinį Atoslūgio 
juosta, V. Sventickas pabrėžė, 
kad jis yra ar ne vienintelis 
mūsų poetas, kurį skaitydami, 
nuolat prisimename, ką kūrė 
senieji graikai, romėnai, per
sai ir kinai, ką kalbėjo Aris
totelis ir Sokratas, kas iš
rašyta Egipto piramidėse, kas 
ir kaip ištarta nutolusio laiko 
epuose, himnuose, vedose, 
Evangelijose, Ilijadoje ir Odi
sėjoje, kaip skleidžiasi elegi
nio žanro ir kitų kanonų 
grožis. Pasak V. Sventicko, be 
Platono ir Heraklito K. Plate
lis gal iš viso nebūtų ėmęsis 
poezijos. O dabar jis daug ir 
vaisingai kuria lietuvių poezi
jos ribų plėtimo labui. Dėl to 
apie K. Platelį palankiai kai- 
ba ir rašo poetai, jaunesni pa
garbiai žiūri į jį ir vertina dėl 
amato išmanymo bei retos 
erudicijos. Ta jo erudicija pa
sireiškia ir tuo, kalbėjo kiti jo 
plunksnos bičiuliai, kad K. 
Platelis parašė komentarus, 
paaiškinimus arkivyskupo J. 
Skvirecko išverstam ir Pasau
linės literatūros serijoje Lie
tuvoje išleistam Šventajam 
Raštui.

— Su senųjų raštų ir iš
minties bei frazeologijos per- 
tarais K. Platelio ištarmės yra 
tiesiog suaugusios, kitaip gal 
jis nemokėtų rašyti, — kalbėjo 
V. Sventickas. Jį skaitant, ga
lima sėkmingai įrodinėti, kad 
nėra jokių geresnių pakaitalų 
antikiniam eilutės gaudesiui, 
iškilniems žodžiams, epiniam 
įvykio ir mąstymo paralelu- 
mui. Ir kam tie pakaitalai, kai 
galima visa elegiškai perkelti 

tyvą. Mano supratimu, norint 
pagerinti šią situaciją, reiktų 
kuo skubiau siųsti vieną-kitą 
muzikologą į Berlyno Laisvojo 
universiteto Muzikologįjos in
stituto lyginamųjų tyrimų pa
dalinį ir rimtai galvoti dėl 
nedidelės, bet pajėgios funda
mentiniams tyrimams muzi
kologijos katedros įsteigimo 
Vilniaus universitete, kuria
me mokslininkai geriau, negu 
kitur, pąjustų-kitų mokslų po
tencialą.

Pirmoji lietuviška knyga 
mus skatina ne tik sąžiningai 
atlikti kiekvienos dienos bū
tiniausius darbus, bet ir pa
simokyti iš Mažvydo mąstymo 
etikos, drąsos, pagalvoti kaip 
padaryti analogiškus, arba 
bent panašius į jo, progreso 
žingsnius. Jeigu mūsų didieji 
žmonės, kaip antai Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis, Al
girdas Julius Greimas, Jonas 
Kubilius lietuviams pelno 
tarptautinį garsą, Martynas 
Mažvydas iškyla kaip didžioji 
tautos šviesa.

į šiuolaikinio eilėraščio sceną 
— čia ištiesinus liniją, čia pa
trumpinus, čia pagilinus iš
kirptę, čia suvedus Platoną ir
C. G. Jungą, čia šnekos intar
pu smagiai krestelėjus įman
trios frazės karietą. Toks ra
šymas turi savo tvirtą gaubtą, 
į kurį atsitrenkia ir nulekia 
šalin mąstymo ir kalbėjimo 
laikinumai, dienų aktualijos, 
konjunktūra.

Apibendrindamas naująjį 
K. Platelio rinkinį Atoslūgio 
juosta, nusakydamas, kas joje 
nauja, kintama, V. Sventickas 
taip paaiškino:

— Eilėraštis „Alias” ironi
zuoja dorovės normų sąrašą. 
„Priemiesčio pušynai” stovi 
gamtos pusėje (rami opozicija

Jubiliatą Kornelijų Plateli sveikina Kazimiera ir poetas Kazys 
Bradūnai. Algimanto Žižiūno nuotrauka.
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Vardan lietuviško žodžio
Atkelta iš 2 psl.

„Norėtųsi ir man užkopti 
Kauno laiptais ir išgerti stikli
nę lietuviško krupniko pas 
Tamašauskus, bet ne taip 
lengva padaryti...Nijolė dar 
serga. Mane tai labai slegia ir 
graudina. O čia dar tos kny
gos, kurios vis dar neišeina į 
pasaulį. Taigi Daliuk, kad ir 
kaip širdis trauktų į Lietuvą, 
šiuo metu apie tai nė galvoti 
negaliu... Daug dirbu, rašau. 
Prieš atsisveikindamas su vis
kuo, noriu dar baigti ruošti 
novelių rinkinį lietuviškai. Jis 
dar niekur nespausdintas. 
Neseniai parašiau vėl naują 
nčvelę angliškai. Žodžiu kovo
ju su likimu, kaip Don Kicho
tas su malūnais. Gi kai nusto
ji dirbęs, baisi vienuma pa
ima...” (1977 balandžio 6).

Išties, jam teko kovoti, kaip 
Don Kichotui su vėjo malū- 
nais-pastovus pinigų stygius,, 
knygų leidimo sunkumai gadi
no jo nuotaiką, alino sveikatą 
ir, aišku, reikalavo finansinių 
pajamų. Savo liūdesį išblašky
davo, pasinerdamas į kūrybą.

„Taigi matai, Daliuk, mano 
gyvenimas pilnas šviesos ir 
šešėlių. Vežu naštą, kurią 
pats sau užsikroviau. Ir rašau. 
Rašydamas pasitraukiu iš 
kasdienybės ir pagyvenu savo 
paties sukurtam pasauly. Kai 
baigiu istoriją, tada vėl grįžtu 
į kasdienybę, ir vėl pasijuntu 
dažnokai vienišas. Dažnai pa
sigendu šiltos, draugiškos ran
kos, nuoširdaus žodžio.” (1977 
balandžio 28).

Mokytoja Ruzgaitė prisime
na, kad Stepas Zobarskas 
buvo nepaprastai jaunat
viškas, kupinas energijos, su 
užsidegimu kalbėjo apie kny
gų leidybą ir vertimus. Gyve
no daugiau nei kukliai, bet ne
siskundė. Namas paprastas, 
nedidelis, o darbo kambaryje 
viešpatavo knyga — lenty
nose, ant stalų, gausybė rank
raščių — vertimų.

miestui). Kursyvu užrašyta 
natūra laisvai skleidžiasi vy
no kvapo eilėraštyje, smagiai 
pavadintame „Nesirūpinu kul
tūra”. Eilėraštis „Akligatviai” 
autorius proteguoja pasąmo
nę, sapną (sapne raidės grin
džia „minčių vieškelius”, pra
sibrauna vos įžiūrimais take
liais, o pabudus — „nutrūkę 
keliai, pabirusios mintys”). 
Sąmonę — netikėtumas —jau 
gali nurungti vaizdinys:

Paskui mėnulį nutraukiu 
sąmonės skraistę 

ir paskui saulę bandau 
uždaryti pavidale vaizdinį.1

(Atoslūgio juosta).

Nukelta į 4 psl.

„Turiu pasitenkinti tuo, ką 
4uriu: kūrybine ugnele, neno
rinčia pasenti dvasia,. <. <šu- 
gebėjimu grožėtis tuo, kas stip
rina dvasią, skatina gyventi. 
Jau prieš daugelį metų 
išmokau pasitenkinti mažu. 
Nei turtai, nei titulai manęs 
neviliojo, nes vis jaučiu, kad 
kai kuriais atvejais aš buvau 
už tuos „išrinktuosius” turtin
gesnis. 1977 spalio 11.”

„Praeiti metai buvo labai 
sunkūs, bet ir vaisingi. Para
šiau visą eilę novelių anglų 
kalba, tai susidarys jų pakan
kamai vienai knygai išleisti. O 
1978 m. pradžioje jau atspaus
dino (išskyrus pirmąjį lanką) 
rinktinę dvikalbę pokarinės 
lietuvių poezijos antologijos... 
Tikiu, kad šiais metais pavyks 
paruošti anglų kalba lietuvių 
vaikų prozos antologiją — tai 
gal ir bus paskutinė misija 
šioje žemėje”. (1978 116)

Ilgais vienatvės vakarais 
mintinus nuklysdavo į praeitį, 
vaikščiojo jaunystės mieste 
Kaune,, braidžiojo rasotomis 
Pamalaišio lankų pievomis, 
bet tai tik mintyse... „Vis 
dažniau ir dažniau prisimenu 
Lietuvą, ir ten likusius drau
gus. Kažin, ar kada beteks 
pamatyti Kauną, Vilnių ir Pa
malaišio laukus ir Duokiškio 
kapines, kuriuose ilsisi mama, 
išvargusi 98 metus? Tėvas ilsi
si Svėdasuose, sako kad jo 
kapo ir ženklo nebėra: Jei Ma
tilda nebūtų čia palaidota, ir 
aš norėčiau nors pelenų pavi
dale sugrįžti į tėviškę..* (1981 
rugpjūčio 26)

Deja, nelemta išsipildyti ir 
šiai Stepo Zobarsko svąjonei. 
Mirė jis 1984 metais birželio 9 
dieną Woodhaven, N.Y.

Turime viltį, kad jo gyveni
mas, jo meilė knygai bus pa
vyzdžiu ir paskatinimu ki
tiems — kurti, aukotis vardan 
lietuviško žodžio, lietuviškos 
knygos...

Virginija Paplauskienė
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Džojos Barysaitės fotografijų parodos atidarymo metu vasario 10 d. Iš kairės: gen. garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza, Skirmantė Miglinienė, Čiurlionio galerijos direktorius Algis Janusas, Tomas Kir
vaitis, Lietuvos gen. konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas ir fotomenininkas Algimantas Kezys. Jono 
Kuprio nuotrauka.

Atidaryta Džojos Barysaitės 
fotografių paroda

Vasario 10 d. vakare 
Čiurlionio galerijoje įvykęs 

Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus asme
ninės fotografės Džojos Bary
saitės fotografijų parodos ati
darymas buvo visais atžvil
giais sėkmingas.

Viena — jis sutraukė di
džiulį dalyvių būrį. Antra — 
pati paroda tikrai įspūdinga, 
nekasdieniška. Visos nuotrau
kos spalvotos, akiai patrauk
lios, na, ir jų tematika aktuali.. 
Joje eksponuota 134 fotografi
jos, susijusios su prezidento 
veikla nuo 1998 iki 2000 metų 
— taigi visu jo ligšioliniu prezi
dentavimo periodu.

Nors tai buvo jau trečioji 
Džojos Barysaitės fotoparoda 
Čikagoje ar jos apylinkėse ši 
laikytina geriausiai pasiseku
sia. Beje, pirmoji buvo iš V. 
Adamkaus rinkiminės kompa
nijos dienų, antroji — dau
giausia vaizdavo jo inaugura
cijos iškilmes.

Iš tūkstančių per trejus me
tus padarytų fotografijų apie 
prezidentinę veiklą Dž. Bary
saitė kartu su paties preziden
to talka, turėjo atrinkti tik 
mažą dalį Čikagos lietuviams 
skirtai parodai. Tai nebuvo 
lengva užduotis ir dažnas lan-
kytojas gal čia pasiges vieno
kių ar kitokių momentų. 
Tačiau čia, žinoma, skonio da
lykas. Bet šioje parodoje foto
grafijų įvairumas nėra mažas 
ir ją stebėti nėra nuobodu.

Čiurlionio galerįjos sienos 
parodos atidarymo vakarą pa
kvietė kelionėn su prezidentu 
ne vien tik po Lietuvą, bet ir 
po daugelį užsienio valstybių. 
Štai vaizdai iš prezidento ke
lionių Vokietįjoje, Islandijoje, 
Lenkijoje, Latvįjoje, Švedijoje, 

Vatikane, Turkijoje, Italijoje,

Džojos Barysaitės fotografijų parodos atidarymo metu kalba fotomenininkas Algimantas Kezys. 
Jono Kuprio nuotrauka.

Svečiai Džojos Barysaitės fotografijų parodos atidarymo iškilmėse Jaunimo centro Čiurliono galeri
joje vasario 10 d. Jono Kuprio nuotrauka. ___________________ '

Norvegijoje, Kanadoje, JAV ir 
kitur.

Prezidentas nuotraukose su 
popiežiumi Jonu Pauliumi II, 
NATO vadais, įvairių valsty
bių vadovais, žymiausiais po
litikais. Visa tai žurnalistinė 
fotografija, kuri ateityje dar 
bus įdomesnė kaip istorinis 
dokumentas.

Šios parodos atidarymo me
tu kalbėję asmenys — Lietu
vos gen. kohsulas Čikagoje 
Giedrius Apuokas, Lietuvos 
gen. garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza bei jos katalogo pa- 
ruošėjas, fotomenininkas Algi
mantas Kezys Džojai Barysai
tei ir apskritai šiai parodai 
negailėjo gražių žodžių.

Džojos Barysaitės fotografa
vimo stilius yra dokumentinis 
arba žurnalistinis. Jame vy
rauja momento taiklumo ir 
teisingos nuotaikos užfiksavi
mas. Vaizde jie turi būti tokie, 
kokie tikrai buvo — nepagrą
žinti. Tačiau fotografijos me
niškumui išgauti reikia žengti 
dar vieną žingsnį pirmyn. Gre
ta teisingai nufotografuoto 
vaizdo ar įvykio fotografas 
turi atkreipti dėmesį ir į este
tinius vaizdo bruožus. Tai pa
veikslo kompoziciniai elemen
tai — linįjų, plokštumų, spal-
vų harmoningas išdėstymas 
— sakė parodos atidaryme A. 
Kezys.

Jis toliau teigė: „Tenka pa
sidžiaugti, kad Barysaitės akis 
per tuos kelis metus, padarė, 
didelę pažangą siužeto turtin
gumo ir fotografijų estetinių 
bruožų požiūriu. Ankstesniuo
se darbuose jos fotografijų 
kompozicijos buvo santūrios, 
beveik užslėptos, kaip ir tin
ka dokumentinei fotografijai. 
Šioje parodoje eksponuotose 
nuotraukose vaizdai labiau in-

tegruoti, tampriau surišti”.

Atidarymo programai vado
vavo Čiurlionio galerįjos di
rektorius Algis Janušas, kuris 
paskelbė prie parodos rengimo 
prisidėjusias įstaigas bei as
menis. Buvo paminėtos paro
dos eksponuotojas Tomas Kir
vaitis, Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centro darbuotoja 
Skirmantė Miglinienė, Algi
mantas Kezys ir kt. Kaip ir 
ankstesnių, parodų atidarymų 
metu, žiūrovai buvo pakviesti 
ne tik apžiūrėti išstatytus dar
bus, bet ir kuklioms vaišėms.

Beje, parodos atidaryman 
buvo pakviestas ir savo ato
stogų pabaigai Čikagon atvy
kęs Lietuvos prezidentas. 
Tačiau jis tą vakarą buvo 
užimtas ir negalėjo dalyvauti. 
Tačiau, suradęs laisvą va
landėlę sekmadienio popietę, 
prezidentas suspėjo parodą 
pamatyti.

Šiai, Lietuvos Nepriklauso
mybės šventei paminėti su
rengtai, parodai buvo išleistas 
16 puslapių, didoko formato 
katalogas. Jame yra 37 spal
votos nuotraukos (viena jų 
vaizduoja nuotraukų autorę , 
Dž. Barysaitę). Įdėti ir visų 
parodoje išstatytų nuotraukų
parašai.

Kataloge telpa ir Amo Ali
šausko, Edvardo Šulaičio, ka
talogo sudarytojo Algimanto 
Kezio pastabos apie Lietuvos 
prezidentą, fotografę ir pačią 
parodą.

Parodą dar galima aplankyti 
iki vasario 28 d. Kaip minėta, 
ji yra Čiurlionio galerijoje, 
5620 So. Claremont Avė., Či
kagoje. Kurie parodos dar ne
matė, kviečiami tai padaryti.

Ed. Šulaitis

Neišleistų knygų paslaptys
Sunkios pokario sąlygos ne

leido lietuviams Vokietijoje 
įgyvendinti daugybės suma
nymų. Tarp jų — apie pusė 
tūkstančio neišleistų knygų. 
Metams bėgant, vis sunkiau 
atskleisti su jomis susijusias 
paslaptis ir, ko gero, lengviau
sia būtų mėginti spėti, koks 
galėjo būti tas knyginis pali
kimas, jei šie sumanymai būtų 
buvę įgyvendinti.

Iškart krinta į akis, kad lie
tuvių, gyvenusių pabėgėlių 
stovyklose, knygų repertuare 
galėjo būti žymių pokyčių. Pa
vyzdžiui, vien grožinės lite
ratūros knygų galvota išleistįi, 
rengta spaudai ar jai atiduota 
buvo apie 130. Tarp jų buvo 
veik pusšimtis prozos knygų. 
Dalį jų sudarę lietuvių lite
ratūros klasikų — Šatrijos Ra
ganos, Žemaitės, Lazdynų 
Pelėdos ir kitų — kūriniai, ku
riuos buvo raginama išleisti 
Vokietijoje, kol dar tam buvo 
palankios sąlygos. Kai kurios 
šių knygų — Šatrįjos Raganos 
Sename dvare, Vaižganto Raš
tai buvo leidyklos „Sūdavija” 
planuose (ji planavo atskirą 
klasikų kūrinių seriją).

Vis tik žymiai daugiau ne
išleista išeivijoje parengtų, 
tiek jau pagarsėjusių rašytojų, 
tiek debiutantų knygų. Iš 
pirmųjų minėtini L. Dovydėno 
romanai Klementas Dūda ir 
Mes turime mirti, poeto B. 
Rutkūno novelių rinkinys, My
kolo Vaitkaus rašytas roma
nas Daniel ir Šašan. Alė Sidab- 
raitė tur£įp spaudai parengu
si romaną ir novelių rinkinį, 
bet, vyro dainininko Kipro Pet
rausko įkalbėta grįsti tėvy
nėn, nebeišleido jų nei Vokie
tijoje, nei Lietuvoje. Kažkoks 
V. Trečiokas turėjo parašęs ro
maną Knyga apie vieną mo
terį, tačiau nerado jam lei
dėjo. A. Naujokaičiui nepavy
ko gauti leidimo spausdinti jo 
kūrinių rinkinį.

Kalbėta apie kai kurių iš
eivijoje išleistų knygų verti
mus ir mėginta šiuos planus 
įgyvendinti. Pavyzdžiui, lei-

Svečiai, atsilankę į Džojos Barysaitės fotografijų parodos atidarymą vasario 10 d. Čiurlionio galeri
joje Jaunimo centre. Jono Kuprio nuotrauka.

Remigijus Misiūnas
dyklos „Venta” savininkas Jo
nas Rimeikis 6 deš. pradžioje 
buvo lyg tarpininkas tarp VLI
Ko ir vokiečių leidyklų: iš 
pirmųjų gavęs lėšų vertimui, 
bandydavo rasti leidėją. Tarp 
knygų, kurių vertimais jie rū
pinosi, buvo V. Ramono 
Kryžiai, J. Savickio Žemė dega 
ir J. Jankaus Namas geroj 
gatvėj. T. Vizgirda planavo 
leisti lietuviškų pasakų, le
gendų, apsakymų ir poezijos 
rinkinius anglų kalba. Visų 
trijų tautų Baltijos universite
to studentai 1949 m. buvo su
tarę su viena Hamburgo lei
dykla, kad ši išleis Pabaltijo 
rašytojų apysakų ir novelių 
rinkinį vokiečių kalba. Atrodo, 
sumanymą prapuldė tai, kad 
nepavyko laiku gauti lietuvių 
rašytojų kūrinių vertimų, ar
ba universiteto panaikinimas. 
Į lietuvių kalbą „Sūdavija” ke
tino išversti prancūzų rašytojo 
Andre Gide romaną Vatikano 
požemiai, o Radauskas į lietu
vių kalbą vertė P. Merimee 
Lokį.

Neišleista po pustrečio de
šimtmečio poezijos ir dramos 
knygų. Tarp pirmųjų domi
nuoja mažai žinomų autorių 
— L. Dervojedaitienės — Bal
tijos Žuvėdros, B Augino ir 
kitų — kūriniai. Kai kurie au
toriai — J. Rimašauskas, A. 
Ilmonis — neišnaudojo pirmos 
ir paskutinės progos išleisti 
savo kūrinius. O. B. Audronė 
ir M. Vaitkus pokario įdėtais 
parengtus rinkinius išleido 
daug vėliau JAV. Gaila, kad 
nesekme baigėsi H. Radausko 
pastangos išleisti JAV lietuvių 
poeto J. Baniulio kūrinių ir 
vertimų iš Rytų tautų poezijos 
rinkinį, nors šis jau ir buvo 
leidyklos „LUX” planuose.

Pasirodžiusi, bent dalis, pla
nuotų dramos kūrinių galėjo 
žymiai praturtinti skurdų, šio 
žanro pokario lietuvių knygų 
repertuarą. Spaudai pjeses 
buvo paruošęs Ū. Jankus, L. 
Dovydėnas, P. Babickas, J. 
Vedegys, V. Žemkalnis ir kiti, 
tačiau iš visų jų dienos šviesą, 

jau pasibaigus stovyklų laik
mečiui, išvydo S. Lauciaus ir 
A. Škėmos pjesės bei pokario 
metais labai populiarus buvęs 
A. Rūko „Bubulis ir Dundu
lis”.

Iš gero tuzino spaudai pa
rengtų knygų vaikams jau 
JAV buvo išleista tik viena —
L. Žitkevičiaus eilių rinkinys 
Saulutė debesėliuos. Deja, 
rankraščiuose liko S. Zobars- 
ko, B. Augino, P. Jurkaus ir 
kitų knygos. Valiutos reforma 
sutrukdė išleisti A. Petrausko 
dešimt metų verstą A. Puš
kino poemą Ruslanas ir Liud
mila. Regis, nepavyko rasti 
leidėjo J. Meko iš anglų kalbos 
verstai knygai Aguoniniai py
ragaičiai.

Liko neišleista apie 150 va
dovėlių. Tokia jų gausa ne- 

1 turėtų stebinti, atmenant, 
kad, nepaisant visų pastangų, 
viena didžiausių lietuviškos 
švietimo sistemos Vokietijoje 
bėdų buvo vadovėlių stoka. 
Lengviausia ją buvo galima 
išspręsti, perleidžiant Lietu-: 
voje pasirodžiusius vadovė
lius, tad nenuostabu, kad tarp 
neišleistųjų knygų jie sudaro 
pusę. Pavyzdžiui, iš matemati
kos mokymo priemonių pla
nuotą perspausdinti A. Kau
no, M. Šikšnio, J. Damijo
naičio, fizikos — M. Krikš
čiūno, K. Šakenio, literatūros 
— J. Ambrazaičio, istorijos — 
J. Geniušo, J. Totoraičio ir ki
tų vadovėlius. Vieni šių va
dovėlių pasirodė karo metais, 
antri — nepriklausomos Lie
tuvos laikais, treti — šimt
mečio pradžioje. Pavyzdžiui, J. 
Gabrys Šveicarijoje buvo 
užsimojęs išleisti, dar prieš I 
pasaulinį karą pirmą kartą 
išleistus, Geografijos vadovėlį 
ir Lietuvių literatūros apžval
gą. Būta planų perspausdinti 
populiarią, bet dar 1906 m. 
pirmą kartą pasirodžiusią, A. 
Aleknos Bažnyčios istoriją.

. LTB Švietimo valdybos pla
nuose galima rasti paminėtą 
ne vieną mokykloms reika
lingą vadovėlį. Kai kurių po 

2-3 metų darbo buvo parengti 
rankraščiai, pavyzdžiui, A.‘Zu- 
jaus Planimetrįja, P. Vaitkūno 
Praktiškas anglų kalbos va
dovėlis, A. Kimsos Lietuvos is
torija, Jono Miškinio Botanika 
bei kiti. Gaila, kad apie kai 
kuriuos vadovėlius težinoma 
tik iš gan prieštaringų nuo
trupų, pavyzdžiui, 1945 m. 
buvo skelbiama, kad I. Mali
nauskas ir B. Brazdžionis ren
gia elementorių pradžios mo
kyklai. Taip pat tais metais 
mėginta išleisti kažkokią lie
tuvių rašytojų kūrinių rinkti
nę pirmosios gimnazijos kla
sėms. Deja, daugelis išeivijoje 
parengtų vadovėlių nepasi
rodė dėl to, kad, pradėjus 
rūpintis - jų išleidimu, lietu
viškos švietimo sistemos die
nos Vokietijoje jau ėjo į pa
baigą. Nebebuvo nei kam fi
nansuoti jų leidimo, nei kam 
leisti — lietuvių pabėgėlių lei
dyklos, prasidėjus emigracijai, 
tirpo kaip sniegas saulėje, o 
naujai atsiradusioms^ litua
nistinėms mokykloms jie jau 
nebetiko.

i o TAS K. PLATELIS
Atl iš 3 psl.

Pasak V. Sventicko, nuola
tiniais naujo rinkinio moty
vais tampa pavasario, gies
mių, \ /nuogynojų vaizdai.

Sukaktuviniame vakare bu
vo artistiškai perskaityta K. 
Platelio poema „Ugnies mies
tas”. Kadangi poemoje yra 
keli veikėjai, tai kartu su au
toriumi poemą, tajsi scenoje, 
atliko keli neeiliniai skaitovai 
— plačiai žinomas muzikas ir 
dirigentas D. Katkus, kul- • 
tūrininkė R. Knizikevičiūtė, 
poetai A. A. Jonynas ir L. Ja
kimavičius. Vakarą praskai
drino talentingo pianisto P. 
Geniušo atlikta muzika.

Tiek V. Sventickas, tiek kiti 
prelegentai K. Platelio sukak
tuviniame vakare pažymėjo 
ne tik sukaktuvininko erudi
ciją, bet’ir jo žmogišką papras
tumą, kuklumą, toleranciją. 
Kai buvusioje vyriausybėje jis 
ėjo Švietimo ir mokslo mi
nistro pareigas, pastebėjau, 
kad jis, skirtingai nuo kitų 
aukštus valstybės postus uži
mančių pareigūnų, savo pa
prastumu, žmogiška šiluma ir 
kuklumu nesiskyrė nuo eili
nių žmonių, poetų, kartu su 
jais kaip lygus tarp lygių pub
likai skaitė savo naujus eilė
raščius, nė kiek nejausdamas, 
nedemonstruodamas ministro 
aureolės. Todėl sukaktuvi
niame vakare gėlėmis ir ge
rais žodžiais K. Platelį sveiki
no Švietimo ir mokslo minis
terijos darbuotojai.

Sukaktuviniame vakare bu
vo pažymėta K. Platelio su
gebėjimai vadovauti ir kitiems 
vienetams. Kai jis pradėjo 
vadovauti vos besilaikančiai, 
ties bankroto riba atsidū
rusiai „Vagos” leidyklai, tapęs 
jos direktoriumi, K. Platelis ją 
pastatė ant tvirtų kojų. V. 
Sventickas dar priminė, kad 
K. Platelis, kadaise inžinie
riumi dirbęs Druskininkuose, 
kartu su poetu Vytautu P. 
Blože pradėjo Druskininkų 
poetinio rudens renginius, da
bar išaugusius į didelę, tarp
tautinę rudeninę poezįjos 
šventę,. į kurią suvažiuoja ne 
tik Lietuvos, bet ir užsienio 
šalių, o taip pat išeivijos poe
tai. Literatūrologas K. Nas
topka neabejojo, kad jis taip 
pat pataisys niekaip neatsi- 
gaunantį Rašytojų sąjungos 
savaitraštį Literatūra ir me
nas, kurio redaktoriumi tapo 
nuo šių metų Vasario pra
džios.

Algimantas 
__________ A. Nfluinknitia
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